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Levél a miniszternek 
A Központ levelet írt 
Persányi Miklósnak, 
amelyben az Európai 
Unió megújított fenn-
tartható fejlődési stra-
tégiájára, az Integrált 
Termék Politikára, vala-
mint a környezetvédő 
szervezetek 2006. évi 
veszprémi állásfoglalás-
ára hivatkozva sürgette 
a minisztérium fellépé-
sét a környezetbarát 
közbeszerzés hazai el-
terjesztéséért. 
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EU direktíva a kör-
nyezeti felelősségről 
A tagországok többsé-
gében lassan halad az 
EU környezeti felelős-
ség direktívájának a ha-
zai joganyagba való átül-
tetése. 
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Peszticid marad-
ványok az élelmi-
szerekben 
A Pesticide Action 
Network  németországi 
szervezete szemináriu-
mot rendezett  Szlová-
kiában. 
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Programjainkból 
Az Által-ér szennyezé-
sének csökkentésére 
már nagyon sok pénzt 
fordítottak, viszonylag 
csekély eredménnyel. 
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A tartalomból: 

Levél a miniszternek 

A Környezettudományi 
Központ Persányi Miklós 
miniszter úrhoz írott levele 
hangsúlyozta, hogy a kör-
nyezetbarát beszerzés a 
fenntartható termelés és fo-

gyasztás elősegítésének fon-
tos piaci eszköze, sürgette a 
Minisztérium fellépését a 
zöld közbeszerzés hazai el-
terjesztése érdekében, s in-
dítványozta, hogy a Minisz-

térium járjon elő jó példával 
saját környezetbarát beszer-
zési gyakorlatával. A levelet 
teljes terjedelmében közöl-
jük. 

folyt. a 6. oldalon 

Természeti adottságain és 
piaci lehetőségein túl egy 
tagország földhasználati vi-
szonyaitól, más szavakkal 
gazdaságszerkezetétől függ 
leginkább a mezőgazdaság 
termelési szerkezete, népes-
ségeltartó képessége, a ter-
mészet- és környezetvéde-
lem lehetőségei és nem kis 
részt az EU vidékfejlesztési 
politikájának és stratégiájá-
nak alkalmazhatósága. 

Az EU vidékfejlesztési 
politikájának Magyarorszá-
gon igen tág tere lenne, hi-
szen a jelenleg érvényes kri-
tériumok szerint az ország 
területének 87%-a vidéki 

térségnek számít, ahol is a 
népesség 47%-a él. Szüksé-
gességét viszont az indokol-
ná, hogy ezekben a térségek-
ben a rendszerváltás óta je-
lentősen romlottak a megél-
hetési lehetőségek. A nem-
zetgazdasági ágak közül ará-
nyát és mértékét tekintve a 
mezőgazdaság munkaerő 
kibocsátása volt a legna-
gyobb, amely leginkább eze-
ket a térségeket érintette. Az 
ágazat 1990-ben még 700 
ezer főt foglalkoztatott és 
ennyi embernek biztosított 
megélhetést. 2005-ben a me-
zőgazdasági munkaerő lét-
száma már csak 194 ezer főt 

tett ki. A különbség mintegy 
félmillió ember.  

Alternatív elhelyezkedési 
lehetőség híján ennek a 
munkaerőlétszámnak a zö-
me képezi ma az ún. munka-
vállalási korú inaktív vidéki 
népességet. Ez a megfogal-
mazás így túl hivatalos, al-
kalmas arra, hogy a széles 
közvélemény számára elfed-
je a lényeget. Ez ugyanis azt 
jelenti, hogy a mezőgazda-
ság sajátos magyar átalakítá-
sának következtében ennyi 
ember veszette el munkáját, 
és megélhetését. Mivel csak 

folyt. a 2. oldalon 

ZÖLDEBBENZÖLDEBBENZÖLDEBBEN   

Már csak kevesebb, mint tíz 
hónap áll az EU tagországok 
rendelkezésére, hogy a kör-
nyezeti felelősségről szóló 
direktívát - Az Európai Par-
lament és a Tanács 2004/35/

EK irányelve (2004. április 
21.) a környezeti károk meg-
előzésére és felszámolására 
vonatkozó környezeti fele-
lősségről - hazai joganya-
gukba átültessék.  

A 2004/35/EK direktívára 
azért volt szükség, mert az 
Unió területén sok a szeny-
nyezett, jelentős egészség-

EU direktíva a környezeti felelősségről 

folyt. az 5. oldalon 



A vidékfejlesztés lehetőségét befolyásoló tényezők ...  
(folytatás az 1. oldalról) 
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keveseknek sikerült munkát 
találniuk, vagy egyéni ter-
melőként újra kezdeniük az 
életüket, ezért váltak 
”inaktívvá”.  

A hivatalos előrejelzések 
szerint a mezőgazdaság fog-
lalkoztatási szerepvesztése 
az elkövetkező években foly-
tatódik, s évente átlagosan 8-
10 ezer további mezőgazda-
sági munkahely és megélhe-
tési lehetőség szűnik meg. 
Ez azt jelenti, hogy ha az 
agrárpolitika és ebből kifo-
lyólag a jelenlegi tendencia 
nem változik meg, egy évti-
zeden belül a mezőgazdasági 
foglalkoztatottak száma 
százezer alá eshet. Pedig a 
magyar mezőgazdaság meg-
felelő üzemi és termelési 
szerkezeti átalakulása esetén, 
valamint a mezőgazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó, 
arra épülő tevékenységek 
kifejlesztésével ennek a lét-
számnak a többszörösét tud-
ná foglalkoztatni, illetve 
többszörösének tudna meg-
élhetést biztosítani.  

A 2007-2013 között idő-
szakra készülő Nemzeti Ag-
rár-Vidékfejlesztés Prog-
ram a mezőgazdaság gaz-
daság-szerkezetéről 

A 2007-2013 között időszakra 
készülő, az interneten hozzá-
férhető Nemzeti Agrár-Vidék-
fejlesztés Program a mező-
gazdaság gazdaságszerkeze-
tével kapcsolatban követke-
zőt tartalmazza: ”Az elmúlt 
másfél évtizedben jelentősen 
átrendeződött a gazdálkodás 
különböző formáihoz kötődő 
földhasználat is. Az egyéni 
gazdaságok 2005-ben a me-
zőgazdasági terület 57,5%-át 
használták. A gazdálkodó 
szer-vezetek a földterület 
37,7%-át művelték, az egyéb 
(nem mezőgazdasági hasz-

nosítású, egyéb szervezeti, 
intézményi, közcélú terüle-
tek) földhasználat pedig 
4,8%-os részesedésű volt.” 
Sajnos a számok hibásak, és 
hamis az a megállapítás, 
hogy „Az elmúlt másfél év-
tizedben jelentősen átrende-
ződött a gazdálkodás külön-
böző formáihoz kötődő föld-
használat …” 

A KSH által 2006-ban 
elektronikusan publikált 
”Magyarország mezőgazda-
sága 2005” kiadványban ta-
lálható 2005-re vonatkozó 
adatok mást mutatnak. Ha az 
ebben a kiadványban talál-
ható számok alapján csak a 
gazdasági szervezetek föld-
használatát viszonyítjuk az 
egyéni gazdaságok földhasz-
nálatához, akkor 61,3:38,7 
arányt kapunk a gazdasági 
szervezetek javára. Ha figye-
lembe vesszük az egyéb föld-

használatot is,  akkor 
36,9:58,3:4,8 az arány egyé-
ni gazdaságok, a gazdasági 
szervezetek, és egyéb föld-
használók viszonylatában.  

A KSH adatok alapján szá-
molt arányok helyességét 
támasztja alá az is, hogy az 
egyéni gazdaságok 2,7 szá-
zaléka, a gazdasági szervez-
tek 88,9 százaléka tartozik a 
300 hektárnál nagyobb terü-
letet használó gazdasági ka-
tegóriába. Ha az említett 
KSH kiadvány alapján szá-
molt adatokat használjuk fel 
súlyozásra, akkor azt kap-
juk, országosan a termőterü-
let 55,5 százalékát használ-
ják ma Magyarországon a 
300 hektárnál nagyobb terü-
letű gazdaságok. Ha a 2007-
2013 közötti időszakra ké-
szült Nemzeti Agrár-Vidék-
fejlesztés Program számai-
val súlyozunk, akkor 36,8 

A földhasználat megoszlása az Agrár-
Vidékfejlesztési Program szerint, 
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folyt. a 3. oldalon 

A földhasználat megoszlása a KSH 
adatok alapján, 2005
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„Nemzeti Agrár-
Vidékfejlesztés 
Program által 
közölt adatokkal 
szemben az egyéni 
gazdaságok a 
földterületnek 
csupán 36,9%-át, 
míg a gazdasági 
szervezetek 58,3%-
át, és az egyéb 
földhasználók 4,8%-
át használják.” 
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százalékot kapunk, amely 
szám nyilvánvalóan nem 
felel meg a tényleges hely-
zetnek.  

 A Nemzeti Agrár-Vidék-
fejlesztés Program által kö-
zölt és a KSH kiadványa 
alapján számolt mezőgazda-
sági gazdaságszerkezet gra-
fikonjain is látható, hogy a 
különbség igen nagy. A kér-
dés ezek után csak az, hogy 
a gazdaságszerkezetet miért 
tüntetik fel lényegesen ked-
vezőbbnek a valóságos hely-
zetnél.  

Az a bizonyos elaprózott 
gazdaságszerkezet 

A Nemzeti Agrár-Vidékfej-
lesztés Programban erről a 
következő található: ”A két 
fő gazdálkodási forma 
(egyéni gazdaságok és gaz-
dasági szervezetek) föld-
használata igen kiegyenlítet-
len. Az egyéni gazdaságok 

átlagos területe 2003-ban 
3,3 hektár, 2005-ben 3,4 
hektár, a gazdálkodó szerve-
zeteké pedig 2003-ban 503 
hektár, 2005-ben 486,7 hek-
tár.” Majd ugyanazon az 
oldalon az anyag ennek 
alapján a hazai földhaszná-
latban ”döntően elaprózott 
birtokszerkezetről” beszél.  

A már említett, a KSH ál-
tal az Interneten közzé tett 
gazdaságszerkezeti összeírás 
2005-re vonatkozó előzetes 
adatait szerint Magyarorszá-
gon 2005-ben közel 707 
ezer egyéni gazdaság műkö-
dött 3,4 hektáros átlagterület-
tel. Ez a szám azonos a Nem-
zeti Agrár-Vidékfej-lesztés 
Program által közölt adattal. 

A probléma ezzel az adat-
tal az, hogy a kimutatott 707 
ezer ún. egyéni gazdaság 
kereken háromnegyede 
olyan, amelyik vagy egyál-
talán nem, vagy csak mini-
mális, 1 hektárnál kevesebb 

(átlagosan negyed hektár) 
földterülettel rendelkezik. 
Ezeket csak statisztikai érte-
lemben lehet ”gazda-
ságoknak” tekinteni, köz-
gazdasági értelemben nem, 
ezek ugyanis nem részei a 
gazdaságstruktúrának.  

Ha a birtok-, vagy ponto-
sabban fogalmazva a gazda-
ságstruktúráról reálisabb 
képet akarunk kapni, akkor 
az 1 hektárnál nagyobb föld-
területet használó egyéni 
gazdaságokat kell szemügy-
re vennünk. Az ilyen egyéni 
gazdaságok száma 2005-ben 
mintegy 180 ezer volt, 12,9 
hektáros átlagos gazdaság-
mérettel. Természetesen 
még ez az átlagterület sem 
tekinthető optimális méretű-
nek, de önmagában elapró-
zottnak sem. További problé-
ma, hogy ezek eloszlása a 
különböző birtokkategóriák 
között nagyon rossz. (1. táb-
lázat)  

A vidékfejlesztés lehetőségét befolyásoló tényezők ...  

(folytatás a 2. oldalról) 

Az egy hektárnál nagyobb 
területtel rendelkező egyéni 
gazdaságok zöme, több mint 
60 százaléka ”önhibáján kí-
vül” az 5 hektár alatti, to-
vábbi közel 16 százaléka az 

5-10 hektár közötti kategóri-
ába tartozik. Azért önhibáju-
kon kívül, mert gazdálkod-
nának ők nagyobb területen, 
csak a gazdasági szervezetek 
földhasználatát előnybe ré-

szesítő jogi szabályozások 
ezt nem teszik számukra le-
hetővé.  

Az egyéni termelőknek 
kevesebb, mint 5 százaléka 
tartozik az 50 hektárnál na- folyt. a 4. oldalon 

1. táblázat: Az 1 ha-nál több földet használó egyéni gazdaságok megoszlása 

Gazdaságok számának A földhasználatnak 

a megoszlása, %  

1≤5 ha 61,8 12,2 

5 ≤10 ha 15,9 9,8 

10 ≤ 50 ha 17,6 32,3 

50 ≤ 100 ha 2,8 17,2 

100 ≤ 300 ha 1,8 25,7 

Gazdaság kategória  

300 ha ≤ 0,1 2,8 

 100 100 
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gyobb területet használó 
gazdasági kategóriába. Ho-
lott ez az egyéni gazdálko-
dói kör, s ezen belül is a csa-
ládi gazdaságok (azok, ame-
lyek két fő foglalkoztatását 
és ennek megfelelően jöve-
delemszerzést biztosítanak) 
képezhetnék elsősorban a 
gazdaságstruktúra gerincét 
és az EU vidékfejlesztési 
politikájának és támogatási 
rendszerének alanyait.  

Érdemes ugyanilyen szem-
pontból megnézni az 1 hek-
tárnál több földet használó 
gazdasági szervezetek gaz-
daságkategóriák szerinti 
megoszlását (2. táblázat). 

Az 1 hektárnál nagyobb 
földterülettel rendelkező 
gazdaságok átlagterülete 

693 hektár. Ez több mint 50-
szerese az egyéni gazdasá-
gok 12,9 hektáros átlagterü-
letének. Míg az egyéni gaz-
daságok többsége az 1 és 10 
hektár közötti kategóriába 
tartozik, addig a gazdasági 
szervezetek zöme földhasz-
nálat tekintetében az 1000 és 
5000 hektár közötti kategó-
riában található.  

Összefoglalva: az, hogy az 
egyéni gazdaságok szerepét 
a földhasználatban a valósá-
gosnál lényegesen nagyobb-
nak tüntették fel, vélemé-
nyem szerint azt jelenti, 
hogy azt a gazdaságstruktú-
rát, amelyben az egyéni gaz-
daságok, különösen a csalá-
di gazdasági méretűek még 
mindig ilyen kis súllyal sze-

repelnek, nem lehet vállalni 
sem a hazai közvélemény, 
sem az Európai Unió szervei 
előtt. Azzal pedig, hogy a 
túlkoncentrált gazdaság-
struktúrát a Nemzeti Agrár-
Vidékfejlesztés Program 
”elaprózottnak” tünteti fel, a 
további földhasználati kon-
centráció szükségességét, a 
profitorientált gazdasági 
szervezetek uralmának to-
vábbi megerősítését tá-
masztja alá. Mindaddig, 
amíg ez képezi Magyaror-
szágon az agrárpolitika ge-
rincét, nincs valódi esély az 
európai értelemben vett vi-
dékfejlesztési politika hazai 
megvalósítására.  

 
Laczó Ferenc 

“Mindaddig, amíg 
Magyarországon az 

agrárpolitika a 
profitorientált 

nagyméretű 
gazdasági 

szervezetek 
megerősítését 
szolgálja, nincs 
valódi esély az 

európai értelemben 
vett vidékfejlesztési 

politika hazai 
megvalósítására. ”  

A vidékfejlesztés lehetőségét befolyásoló tényezők ...  

(folytatás a 3. oldalról) 

Hivatkozott források: 
https://www.nakp.hu/download/NAVP_1._valtozat_(majus_30).doc,   
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/gszo/gszo05.pdf  

A táblázatban található adatok különböző kiadványok alapján, részben extrapolációval készültek. 

2. táblázat: Az 1 ha-nál több földet használó gazdasági szervezetek megoszlása 

Gazdaság kategória  Gazdaságok számának A földhasználatnak 

a megoszlása, %  

1 ≤ 10 ha 15,6 0,2 

10 ≤ 50 ha 24,9 1,6 

50 ≤ 100 ha 11,6 2,1 

100 ≤ 300 ha 20,3 10,2 

300 ≤ 1 000 ha 14,9 12,4 

1 000 ≤ 5 000 ha 11,8 39,5 

5 000 ≤ 10 000 ha 0,5 5,2 

10 000 ha ≤  0,4 28,8 

 100 100 



ügyi kockázatot jelentő föld-
terület, s mert az elmúlt évti-
zedekben számottevően fel-
gyorsult a biodiverzitás 
csökkenése. A károk meg-
előzéséért és a szennyezések 
felszámolásáért viselt fele-
lősség szabályozásával a 
direktíva ezen a szomorú 
helyzeten kíván változtatni 
azzal, hogy kimondja, hogy 
a megelőzés és a kárelhárí-
tás költségeit a "Szennyező 
fizet" elvének megfelelően 
annak kell viselnie, akinek a 
tevékenysége a kárt vagy a 
kár bekövetkeztének köz-
vetlen veszélyét előidézte, 
ezáltal érdekeltté téve a kü-
lönböző létesítmények fenn-
tartóit abban, hogy megfele-
lő intézkedések meghozata-
lával és a környezetbarát 
működési gyakorlat kialakí-
tásával mérsékeljék saját 
pénzügyi felelősségük koc-
kázatát.  

A direktíva a környezeti 
felelősséget tágan értelmezi. 
A környezeti felelősség 
minden, a emberi egészség-
re és a környezetre veszé-
lyes szakmai tevékenységre 
kiterjed; a környezeti kár 
fogalmába pedig a vízkész-
let és a talaj károsítása mel-
lett pedig a védett fajok és 
természetes élőhelyek káro-
sítása is beletartozik. 

Az Európai Környezeti 
Iroda (EEB) 2006 júniusá-
ban szemináriumot szerve-
zett, hogy felmérje, hogy a 
különböző országok hol tar-
tanak a direktíva átvétel-
ében, milyen problémák 
merültek fel eddig a jogsza-
bály átültetése során, és ho-
gyan lehetne a direktíva át-
ültetésének folyamatát meg-
könnyíteni és felgyorsítani. 

A tanácskozás tapasztalatai 
szerint a 25 tagállam közül 
csak Olaszország és Litvá-
nia halad megfelelően az 
átültetési folyamattal; a ha-
táridőt rajtuk kívül még 
esetleg Lengyelország és 
Spanyolország tarthatja. A 
többi ország rosszul áll. Ne-
hézséget okoz a nemzeti 
jogszabályok kidolgozásá-
nál. hogy: 
1. A direktíva nagyon 

komplex. Érinti a vadon 
élő madarak védelméről 
(79/409/EGK), a termé-
szetes élőhelyek, vala-
mint a vadon élő állatok 
és növények védelméről 
szóló (92/43/EGK), és a 
vízügyi politika terén a 
közösségi fellépés kerete-
inek meghatározásáról 
(2000/60/EK) szóló 
irányelveket. 

2. Nehéz definiálni, hogy 
mi is az a „környezeti 
kár”, illetve milyen szintű 
károsítás számít „szigni-
fikánsnak”, amely felett 
be kell avatkozni. 

3. A szövetségi rendszerben 
működő országoknak el 
kell dönteniük, hogy álla-
mi, vagy szövetségi szin-
ten szabályozzanak-e. A 
környezetvédelem Né-
metországban például je-
lenleg tartományi jogkör-
ben van, ez azonban fel-
veti annak a veszélyét, 
hogy a különböző tarto-
mányok eltérő értéket tu-
lajdonítanak egyes fajok-
nak. 

4. A pénzügyi biztosítékok 
alkalmazása (pl. biztosítá-
sok kötése, céltartalékok, 
alapok képzése) a direktí-
va szerint csak „ajánlott”, 

ezért valószínűleg a leg-
több ország nem fogja 
kötelezővé tenni. Csehor-
szágban azonban már 
folynak tárgyalások a biz-
tosító társaságokkal. 

5. A biztosítások megköté-
séhez pontosan ismerni 
kellene az állati és növé-
nyi fajok pénzbeli értékét. 
Ennek köztudott problé-
mái miatt a természetvé-
dők több országban tilta-
koztak a direktívával 
szemben. 

6. A direktíva sok pontban 
lazább lehet a jelenlegi 
nemzeti szabályozások-
nál, így átültetése ezen 
szabályozások felpuhítá-
sához vezethet. Szigoríta-
ni azonban korlátozás 
nélkül lehet, így például 
Lengyelország tervei sze-
rint a talajban okozott ká-
rokat minden esetben 
helyre kell majd állítani, 
nem csak – mint ahogy a 
direktíva követeli – az 
emberi egészség károso-
dásának jelentős kockáza-
ta esetén.  

Magyarországon a direktíva 
átvétele különösen lassan 
halad. Jelenleg még a direk-
tíva szövegének hivatalos 
fordítása sem hozzáférhető 
(rajtunk kívül csak Szlová-
kia nem fordította le még a 
jogszabályt), s nem készült 
még el a jogszabály terve-
zete sem. Emellett itthon a 
minisztériumok átalakítása 
és a beígért létszámleépíté-
sek miatt még jó ideig nem 
várható érdemi munka a 
direktíva átültetésével kap-
csolatosan. 

 
Varga Katalin 

A környezeti 
felelősségről szóló 
direktívára azért 
volt szükség, mert 
Európában sok a 
szennyezett, 
jelentős 
egészségügyi 
kockázatot jelentő 
földterület, s mert 
felgyorsult a 
biodiverzitás 
csökkenése. 
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EU direktíva a környezeti felelősségről 
(folytatás az 1. oldalról) 

Magyarországon a 
direktíva átvétele a 
többi tagországhoz 
képest lassan halad, 
jelenleg még a 
direktíva 
szövegének 
hivatalos fordítása 
sem hozzáférhető. 
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Tisztelt Miniszter Úr! 

Az Ön személyes segítségét és közreműködését kérjük a környezetbarát közbeszerzés, 
vagy közismertebb nevén a zöld közbeszerzés hazai elterjesztésének előmozdításához.  
A zöld közbeszerzés a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítésének fontos piaci esz-
köze, amely egyben serkenti az öko-innovációt és a környezetvédelmi iparágak fejlődését, 
s ezáltal hozzájárul a gazdasági fellendüléshez és a foglalkoztatási célkitűzések elérésé-
hez.  
Az Európai Unió Bizottságának az Unió fenntartható fejlődési stratégiájának felülvizsgá-
latával kapcsolatos Közleménye az elfogadásra ajánlott cselekvési terv részeként hangsú-
lyozta, hogy "a tagállamoknak jelentős közbeszerzési forrásaikat hatékonyabban kell ki-
használniuk az innovatív, energiahatékonyabb és tisztább alkalmazások térnyerésének 
támogatása érdekében." A megújított, az Európai Tanács 2006. június 15-16-i ülésén elfo-
gadott stratégiája pedig azt a célt tűzi ki, hogy 2010-ig a zöld közbeszerzés uniós átlagará-
nya érje el a zöld közbeszerzés tekintetében legjobban teljesítő tagállamok jelenlegi szint-
jét.  
Mindez nem gyökeresen új fejlemény. A környezetbarát közbeszerzés helyet kapott már 
az Európai Unió 2001-ben elfogadott fenntartható fejlődési stratégiájában, valamint az 
EU Bizottság 2003. június 18-i, az Integrált Termék Politikáról szóló kommunikációjában 
is. Ez utóbbiban a Bizottság sürgeti a tagországokat, hogy 2006 végéig készítsék el és te-
gyék közzé a zöld közbeszerzésre vonatkozó akcióprogramjukat, és önmaga is kötelezett-
séget vállal egy ilyen terv elkészítésére. A Bizottság emellett az Unió összes hivatalos 
nyelvén megjelentetett egy kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokat ad a hatóságoknak a 
környezetbarát közbeszerzés megvalósításához. Jelenleg már hét uniós tagállamban jelen-
tős mértékben alkalmaznak zöld közbeszerzést, és több tagország is dolgozik az ajánlott 
nemzeti akcióterv elkészítésén.  
Itthon ugyanakkor a környezetbarát közbeszerzés meghonosítására irányuló erőfeszítése-
ink során azt tapasztaltuk, hogy a magyar kormányzati szervek és az önkormányzatok 
még a zöld közbeszerzés lényegével sincsenek tisztában. A Nemzeti Környezetvédelmi 
Program csak odáig jutott el, hogy a zöld beszerzés ügyét szemléletformálási célként em-
líti meg, holott ennek megvalósulása, hasonlóan a nyugat-európai országokhoz, többet 
igényel: a kormányzati környezetpolitika szerves részét kell képeznie. Ezt az elmaradást 
látva kezdeményezésünkre a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XVI. Országos 
Találkozója is állást foglalt a környezetbarát beszerzés hazai előmozdításának szükséges-
ségéről.  
Ahhoz, hogy ez a helyzet nálunk is megváltozzon, úgy látjuk, mindenekelőtt az szüksé-
ges, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a mainál aktívabb szerepet vállal-
jon a zöld közbeszerzés előmozdításában. Ezért Miniszter Úrnak a következőket javasol-
juk: 

1.    Magyarország kezdjen hozzá zöld közbeszerzési nemzeti akciótervének az elké-
szítéséhez. Bár az idő elég rövid az ajánlott határidőig, 2006 végig, de már a munka 
elkezdése és belátható időn belüli befejezésének reménye is fontos üzenetet jelente-
ne mind az EU, mind az érintett hazai szervezetek számára.  

2.    E feladat elvégzésének koordinálására a Minisztérium szakmai irányítása mellett 
jöjjön létre egy konzultatív testület, amelyben olyan országos hatáskörű szerveze-
tek, mint például a Közbeszerzések Tanácsának, az Igazságügyi Minisztériumnak, 
a Magyar Közigazgatási Intézetnek és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságá-
nak képviselői vennének részt. 

3.    A Minisztérium mutasson jó példát a közintézményeknek saját zöld beszerzési 
gyakorlatának kialakításával és propagálásával. 

Természetesen szívesen bocsátjuk a Minisztérium rendelkezésére meglévő tapasztalata-
inkat és segítségünket a környezetbarát közbeszerzés előmozdítása érdekében végzett 
munkájukhoz.  
                                                                     A Környezettudományi Központ 
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Levél a miniszternek 
(folytatás az 1. oldalról) 

„Az Európai Unió 
Bizottságának az 

Unió fenntartható 
fejlődési 

stratégiájának 
felülvizsgálatával 

kapcsolatos 
Közleménye ... 

hangsúlyozta, hogy 
"a tagállamoknak 

jelentős 
közbeszerzési 

forrásaikat 
hatékonyabban kell 

kihasználniuk az 
innovatív, 

energiahatékonyabb 
és tisztább al-

kalmazások 
térnyerésének 

támogatása 
érdekében." 

A hazai 
körneyzetpolitika a 
zöld közbeszerzés 

ügyét csak 
szemléletformáló 

eszköznek tekinti, a 
magyar 

kormányzati 
szervek nincsenek 

tisztában a zöld 
közbeszerzés 

lényegével. 



Peszticid-maradványok az élelmiszerekben 
PAN Germany szeminárium Szlovákiában 
A peszticid-maradványok 
ügye volt a témája a 2006. 
június 23-24. között a német 
Pesticide Action Network és 
a szlovák CEPTA által meg-
rendezett Pozsony melletti 
szemináriumnak.  

Közismert, hogy a növény-
termesztésben nagy számban 
használnak olyan kémiai 
anyagokat, amelyek a kultúr-
növényeket védik a különbö-
ző kártevők ellen. Ezeknek 
az anyagoknak egy része a 
táplálékláncon keresztül el-
juthat az ember szervezetébe 
is, s némelyek, elsősorban a 
szervezetben felhalmozódók, 
komoly egészségkárosodást 
okozhatnak és okoznak is. A 
megengedhető legmagasabb 
szermaradvány határértékére 
hatósági előírás - angol elne-
vezéssel a Maximum Resi-
dues Level – MRL – van, 
amelyek betartását a szakha-
tóságok rendszeresen ellen-
őrzik.  

Az MRL értékek betartása 
sem nyújtanak teljes bizton-
ságot, mivel egyes szerma-
radványok sokkal súlyosabb 
károsító hatást fejthetnek ki 
érzékenyebb csoportokra, 
például a gyerekre. Például 
2005-ben Németországban 
folytatott vizsgálatsorozatá-
ban a 658 gyümölcsből és 
zöldségből vett mintából az 
eredmények 24 esetben meg-
haladták a gyermekekre 
meghatározott akut toxicitási 
értéket, miközben a 24-ből 
17 esetben nem történt MRL 
határérték túllépés.  

A feltárt hiányosságok 
tanulságaként és a fogyasz-
tók egészségének hatéko-
nyabb védelmére az EU 
megalkotott egy új direktívát 
(393/2005/EC), amely ki-
mondja, hogy az új MRL 
értékek meghatározásánál 
figyelembe kell venni a szen-

zitív csoportokat, tehát a 
gyerekeket és magzatokat. 
Örömteli ez a kezdeménye-
zés, de ezzel még sok kérdés 
nyitva marad. Ez az új szabá-
lyozás ugyanis 
-  nem terjed ki a már létező, 

régi MRL-ekre (amelyek 
eleve nem veszik figyelem-
be a gyerekek túlérzékeny-
ségét) 

-  nem határozza meg, milyen 
életkorú és súlyú gyereke-
ket vegyen alapul a szabá-
lyozás 

-  nem veszi figyelembe az 
országonként eltérő fo-
gyasztási szokásokat (pél-
dául az angol gyerekek 
sokkal több almát esznek, 
mint a német gyerekek),  

-  nem veszi figyelembe az 
egyéb érzékeny csoporto-
kat, például a vegetáriánu-
sokat.  
A szemináriumon kiderült, 

hogy minden országban 
megvan a szükséges törvényi 
és intézményi háttér és mű-
ködik monitoring rendszer. 
Kivételt képez Bulgária, ahol 
a felelősségi és jogköri vi-
szonyok a tisztázatlansága 
miatt nincsenek megbízható 
és közzétehető adatok. A 
szemináriumon elhangzott 
ország beszámolók alapján 
leszűrhető, az is, hogy a szer-
maradványokat illetően je-
lentős eltérések adódhatnak a 

laboratóriumok eltérő felsze-
reltsége és a mintavétel mód-
szere miatt is. Ezért az egyes 
országok adatai csak bizo-
nyos fenntartásokkal hason-
líthatók össze.  

Magyarországon az 
ONTSZ 2005-ben 196 aktív 
hatóanyagot és 53 terményt 
vizsgált. (lásd: http://www.
ontsz.hu/kep/jelentes2005.
pdf). A hazai termelésű élel-
miszerek 62,4%-ában nem 
volt mérhető szermaradvány, 
36,1%-ában a talált szerma-
radvány a megengedett érté-
ken belül volt, míg 1,2%-
ukban meghaladta a határér-
téket. A vizsgált minták 
0,3%-ában nem engedélye-
zett növényvédő szert detek-
táltak. Szermaradvány tekin-
tetében az öt legproblemati-
kusabb növény: a saláta, az 
uborka, a paprika, a paradi-
csom és a csemegeszőlő volt. 
A peszticiddel leginkább 
szennyezett importtermékek: 
a mandarin, a grapefruit, a 
narancs, a citrom és a cseme-
geszőlő A vizsgálatok során 
a hazai termékekben leg-
gyakrabban talált 5 vegyszer 
közül 3 (a carbendazym, a 
procymidon és a vinclosolin) 
az egészségkárosítás szem-
pontjából a legveszélyesebb 
kategóriába tartozik.  

 
Awad A. Halim Doris 
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A 
szermaradványok-
ra vonatkozó 
határértékek 
betartása nem nyújt 
teljes biztonságot, 
mivel egyes 
szermaradványok 
sokkal súlyosabb 
károsító hatást 
fejthetnek ki az 
érzékenyebb 
csoportokra, 
például a gyerekre. 

„Szermaradvány 
tekintetében nálunk 
az öt 
legproblematikusabb 
növény: a saláta, az 
uborka, a paprika, a 
paradicsom és a 
csemegeszőlő.” 

Hazai mintákban található növényvédő szer 
megoszlása, 2005

Nem  tartalm az
m érhető
s zerm aradékot (62,4)
Mérhető , határérték
alatti s zerm aradék
(36,1)
Mért, határérték feletti
s zerm aradék (1,2)

Mért, nem
engedélyzetett
s zerm aradék (0,3)

Mért  határérték  
feletti szermaradék 
(1,2) 
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Programjainkból 
A KTK a REC – UNDP/GEF 
által kiírt Duna-medence 
szennyezés-csökkentés pá-
lyázati program keretében 
”Mezőgazdasági eredetű és 
egyéb vegyszer- és szennye-
zőanyag csökkentése a Duna 
legszennyezettebb magyar-
országi jobb-parti mellékfo-
lyója, az Által-ér vízgyűjtő-
jén” című projekttel vesz 
részt.  

Az Által-ér a Fejér megyei 
Pusztavám határában ered, s 
a tatai Öreg-tavon áthaladva 
ömlik Duna-almásnál a Du-
nába. Az 521 km2-es Által-
ér vízgyűjtője az elmúlt évti-
zedek urbanizációs, iparosí-
tási és intenzív mezőgazda-
sági fejlesztéseinek eredmé-
nyeképpen degradálódott, és 
jelenleg súlyos környezeti 
problémákkal küzd. A toxi-
kus anyagok jelenlétére utal, 
hogy az Által-ér általa táp-
lált tavak gyakorlatilag ha-
lottak. A korábban nagy ide-
genforgalmi jelentőségű, 2 
km2-es tatai Öreg-tó vízmi-
nősége olyan rossz, hogy 
fürdésre ma is alkalmatlan. 
A szennyezések felszámolá-
sára már nagyon sok pénzt 
fordítottak, viszonylag cse-
kély eredménnyel. Azt re-
méljük, hogy ez most fordít-
va történik: kevés pénzzel is 
kézzelfogható eredmény 
mutatható fel. 

Az ún. diffúz vízszennye-
zések legfőbb forrását ma is 
a mezőgazdaság, ezen belül 

is a műtrágyával túlterhelt 
szántóterületek, a hígtrágyás 
kezeléssel működő állattartó 
telepek, a háztáji állattartás, 
valamint a nitráttal szennye-
zett szikkasztott kommuná-
lis szennyvíz jelenti. A pont-
szerű szennyező források 
között ugyancsak megtalál-
hatók állattartó telepek, va-
lamint illegális ipari és kom-
munális hulladéklerakók, 
erőművek, gépjárműjavítók 
és üzemanyagtöltő állomá-
sok. Külön probléma, hogy 
az Által-ér Szövetség akti-
vistahálózta által a kommu-
nális hulladéktól évi rend-
szerességgel megtisztított 
folyóparton és mederben a 
lerakatok újra keletkeznek, 
ezért ebben az eddig alkal-
mazott megoldáson túl más, 
tartós hatású megoldást is 
keresni kell. 

Az Által-ér Szövetséggel, 
illetve a folyó vízgyűjtő te-
rületén működő gazdaszer-
vezetekkel és önkormány-
zatokkal együttműködve, a 
mezőgazdasági eredetű 
vegyszer- és egyéb, vizet 
szennyezőanyag számottevő 
csökkentését tűztük ki célul 
egyrészt az állattartó telepek 
hígtrágya szennyező forrása-
inak a felszámolásával, más-
részt az ér mentén húzódó 
vegyszermentes védőzóna 
kialakításával, harmadrészt 
a környezetkímélő gazdál-
kodási formák (művelési ág 
változtatás, öko-gazdálkodá-

si, az ún. jó gazdálkodási 
gyakorlat és az integrált 
peszticid használati módsze-
rek stb.) elterjesztésével, 
valamint negyedrészt az Ál-
tal-ér Szövetségnek a pont-
szerű ipari szennyező forrá-
sok felszámolásához és a 
folyó partján és medrében 
történő hulladék lerakások 
megszüntetéséhez  való se-
gítségnyújtással. 

A program megvalósításá-
nál szerencsés körülmény, 
hogy az Öreg-tó Közalapít-
vány is program kialakítását 
kezdte meg az Öreg-tó kör-
nyezeti helyreállítása érde-
kében. Eszerint a programel-
képzelés szerint egy 25 hek-
táros szűrőmező kialakításá-
ra kerül sor a tavat tápláló 
Által-ér öntisztító képessé-
gének fokozása érdekében. 
Emellett mintegy egy millió 
köbméter iszap kikotrását 
tervezik a tóból. A két prog-
ram jól kiegészíti egymást 
és összekapcsolható, amely-
ről már folytattunk is meg-
beszélést a Közalapítvány 
illetékeseivel. A KTK a 
szennyezések megelőzésére 
helyezi a hangsúlyt, míg az 
Öreg-tó Közalapítvány rész-
ben a meglévő szennyeződé-
sek felszámolására, részben 
pedig az újonnan keletkező 
szennyezések szűrőmező 
általi felfogására.  

 
L.F. 
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Az Általér 
vízgyűjtője az 

elmúlt évtizedek 
urbanizációs, 
iparosítási és 

intenzív 
mezőgazdasági 
fejlesztéseinek 

eredményeképpen 
degradálódott, és 

jelenleg súlyos 
környezeti 

problémákkal küzd. 

Az Által-ér 
Szövetséggel, illetve 

a folyó vízgyűjtő 
területén működő 

gazdaszervezetekkel 
és 

önkormányzatokkal 
együttműködve a 

mezőgazdasági 
eredetű szennyező-
anyagok csökkentését 

tűztük ki célul. 

 
1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. 

Tel.: (1) 216-0377, 455-8055 
Fax: (1) 216-0911 

email: mail@ktk-ces.hu 
http://www.ktk-ces.hu 

 

 

     Környezettudományi 
              Központ 

Felelős szerkesztő: Laczó Ferenc 
Felelős kiadó: Éri Vilma, igazgató 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


